
Uchwała Nr 608/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), 
art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2240, z późn. zm.), art. 93 ust. 
1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje: 

§ 1
Uchwala się Statut Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Traci moc załącznik do uchwały nr 1046/XLII/2006 Rady Miasta Lublin 

z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Domu Dziecka Nr 3 im. 
Janusza Korczaka w Lublinie na Dom Dziecka im. Janusza Korczaka 
w Lublinie oraz Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik 
do uchwały nr 608/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin 
z dnia 18 października 2012 r.

STATUT
DOMU DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA W LUBLINIE 

§ 1
1. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie, zwany dalej „Domem Dziecka”, jest 

wyodrębnioną jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu.

2. Dom Dziecka jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§ 2
1. Siedzibą Domu Dziecka jest Miasto Lublin, ul. Sieroca 15.

§ 3
1. Mienie  Domu  Dziecka  stanowi  oddana  w  trwały  zarząd  nieruchomość  gruntowa 

położona w Lublinie przy ulicy Sierocej 15, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 
nr  48/2,  zabudowana  budynkiem  mieszkalnym  wraz  ze  stanowiącymi  jego 
wyposażenie składnikami mienia komunalnego.

2. Mienie  i  wszelkie  prawa  majątkowe  będące  w  dyspozycji  Domu Dziecka  stanowią 
składniki mienia komunalnego i służą realizacji przypisanych zadań publicznych.

§ 4
Dom  Dziecka  realizuje  zadania  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  określone
w  ustawie  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  oraz  wydanych  na  jej 
podstawie aktów wykonawczych.

§ 5
1. Zasady kierowania i  przyjmowania dzieci  do Domu Dziecka oraz ustalania opłat  za 

pobyt dzieci w Domu Dziecka określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

2. Dom  Dziecka  w  zakresie  wykonywanych  zadań  współpracuje:  z  sądem,  Miejskim 
Ośrodkiem  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie  i  innymi  powiatowymi  centrami  pomocy 
rodzinie,  rodziną  dziecka,  asystentem  rodziny,  organizatorem  rodzinnej  pieczy 
zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania jego 
działań wychowawczych.

§ 6
1. Domem Dziecka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu Dziecka, zwany 

dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Lublin.
3. Dyrektor  działa  w  granicach  pełnomocnictw  udzielonych  przez  Prezydenta  Miasta 

Lublin.
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§ 7
1. Dom Dziecka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do 

osób w nim zatrudnionych.
2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i jest zwierzchnikiem służbowym 

w stosunku do wszystkich pracowników Domu Dziecka.

§ 8
Typ  placówki  oraz  szczegółową  organizację  Domu  Dziecka  określa  regulamin 
organizacyjny ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin na wniosek Dyrektora.

§ 9
1. Nadzór nad działalnością Domu Dziecka sprawuje Wojewoda Lubelski.
2. Prezydent  Miasta  Lublin  ustala  zasady  sprawowania  nadzoru  w  zakresie  nie 

zastrzeżonym dla wojewody.

§ 10
1. Dom  Dziecka  prowadzi  gospodarkę  finansową  w  oparciu  o  ustawę  o  finansach 

publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Dziecka jest roczny plan finansowy.
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